الشركة السعودية جواهر تفتتح إليزابيتا فرانكي في الرياض بارك
يسعد الشركة السعودية جواهر أن تعلن عن افتتاحها لمعرض إليزابيتا فرانكي ،العالمة اإليطالية الشهيرة ،في
الرياض بارك في يوم األحد الموافق  ،2018/5/20إليزابيتا فرانكي هي مصم ّمة عالمية وقد أسست العالمة
التجارية اإليطالية الشهيرة باسمها ،وتتخصص عالمتها التجارية باألزياء الفاخرة ذات الذوق الرفيع ،فتعشق
مشهورات هوليوود ارتداء فساتينها وتصميماتها .تتميز أزياءها بتصميم أنثوي جذا ،كما أنها تقد ّم تشكيالت واسعة
من األحذية والحقائب األنيقة.

مترا مربعًا .المعرض مصمم بعناية واهتمام
تُعرض أزياء وتشكيالت إليزابيتا فرانكي في معرض تبلغ مساحته ً 93
ألجل إضافة لمسة ّ
خالبة على المعروضات المتميزة .ويتميز بالرخام الفاخر والكنب المخملي المريح ،كما أن
الطاوالت الذهبية ذات القواعد الذهبية هي البقعة األفضل لعرض الحقائب األنيقة .كما سبق للشركة السعودية
جواهر افتتاح معارض إليزابيتا فرانكي في بانوراما مول ومول الظهران وستارز أفنيو مول.

يعدّ الرياض بارك أحد أضخم المراكز للعالمات التجارية العالمية في المملكة العربية السعودية .فهو يحتوي على
أكثر من  70مطعم ومقهى ،كما أن بإمكان مساحة المواقف احتواء أكثر من  2500مركبة .ويقع في قلب مدينة
الرياض عند تقاطع طريق الدائري الشمالي وشارع األمير محمد بن سعد بن عبد العزيز.
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Saudi Jawahir opens Elisabetta Franchi in Riyadh Park
Saudi Jawahir is happy to announce the opening of Elisabetta Franchi boutique, the famous Italian
brand, in Riyadh Park on Sunday May 20th 2018. The famous designer Elisabetta Franchi is the name
behind the elegant brand, Hollywood’s female celebrities are in love with her beautiful fashion
designs. Her designs are feminine, beautiful, and innovative. Elisabetta Franchi also has a wide
selection of shoes and bags that are equally elegant and breathtaking.

Elisabetta Franchi’s apparel is presented in an elegant boutique that is 93 square meters. It is
designed with extreme care and attention to the smallest details to add a charming touch to the
elegant products. It has beautiful marble floors as well as velvet comfortable sofas. Golden tables
with marble surfaces are the best spot to display the luxury bags. Saudi Jawahir has already opened
Elisabetta Franchi boutiques in Panorama Mall, Mall of Dhahran and Stars Avenue Mall.

Riyadh Park is one of biggest centers for global brands in Saudi Arabia. It offers a selection of over
70 restaurants and cafés, and the parking area is capable of accommodating 2,500 vehicles. It is
located in the heart of Riyadh, at the intersection of Northern Ring Road and prince Mohammed bin
Saad bin Abdulaziz Road, and in the proximity of King Abdullah Financial City.

Opening Hours
Saturday-Thursday: 10 am – 11 pm
Friday: 4:30 pm – 11 pm

Store Locations
Riyadh Park
Northern Ring Rd.
Riyadh
+966 11 235 6157
+966 55 504 9983
Panorama Mall
Takhasusi St.
Riyadh
+966 11 281 5028
+966 55 308 0384
Mall of Dhahran
King Saud Road
Stars Avenue Mall
King Abdulaziz Rd
Jeddah
+966 12 275 3833
+966 55 399 4408
Dhahran Mall
King Saud Road
Dharhan
+966 13 868 7906
+966 55 651 7030

Saudi Jawahir Trading Ltd
P.O.Box 88942
Riyadh 11672
Saudi Arabia
+966 11 444 444 0

